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La sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat proiectul online de tineret

”Tinerii între teorie și practică”,

organizat de Centrul de tineret Focșani în colaborare cu firma VALIDSOFTWARE Focșani.
Proiectul este la a-III-a ediție iar prin activitățile sale ne propunem, în fiecare an, promovarea cunoștințelor
practice și teoretice cu privire la diferite domenii de carieră pentru tinerii liceeni. "Tinerii între teorie și practică" este o
punte între școală și job, între teorie și practică, o metodă de învățare prin implicare. Activitățile dau posibilitatea
participanților de a cunoaște o parte din mediul real de lucru, să afle care sunt abilitățile practice necesare, principiile
etice corecte care trebuie să fie respectate și familiarizează tinerii cu sarcinile și responsabilitățile asociate unui viitor loc
de muncă.
Ținând cont de situația actuală, am considerat și anul acesta, ca și în anul 2020, oportun pentru tineri să afle
mai multe despre ramura IT, pentru că tehnologiile și lucrul cu dispozitive smart nu sunt dedicate doar celor care
lucrează în acest domeniu. De aceea am implicat tinerii în activități la care am invitat un specialist în domeniul
informatic sau am fost noi la domnul Dima Vali, care are propria afacere și care sa le raspundă la întrebările legate de
această carieră, de la care să invețe lucruri noi în legătură cu partea practică. Tinerii au descoperit, în afara câtorva
lucruri specifice locului de muncă, cât de importante sunt managementul timpului, disciplina, comunicarea eficientă,
lucrul în echipă, gândirea logică şi critică.
În cadrul proiectului din acest an, au participat aproape 70 de tineri de la CT „Edmond Nicolau” Focșani,
Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani si de la CN “Al.I.Cuza” Focșani. Dintre aceștia, 6 tineri de la CT „Edmond
Nicolau” Focșani au fost atât de încântați de ceea ce învățau practic și de felul în care se simțeau, încât au mers la
firma VALIDSOFTWARE Focșani de peste 10 ori, aproape de fiecare dată când aveau timp liber și când exista
disponibilitate din partea colaboratorului nostru din acest proiect. De asemenea, cei șase alături de alți șase tineri de la
Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani și-au exprimat interesul de a continua activitățile la domnul Dima.
Principalele argumente și beneficii care susțin utilitatea implicării tinerilor în astfel de activități practice, sau
chiar de voluntariat sunt:
-

dezvoltarea abilităților- prin educația formală fiecare individ își dezvoltă o serie de abilități, însă doar prin
activități practice acestea pot fi integrate și dezvoltate la un nivel superior;

-

formarea competențelor- prin prisma unei activități practice va avea un impact mai mare decât dobândirea
acesteia în urmă unui curs teoretic;

-

acumularea experienței;

-

descoperirea de activități specifice care le plac și care îi motivează;

-

dezvoltarea rețelei de contacte, să interacționeze cu persoane cheie din anumite domenii de activitate, care
le pot servi drept modele profesionale.
Centrul de Tineret Focșani - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea mulțumește elevilor

participanți, coordonatorilor și profesorilor pentru participarea și implicarea în proiectul de tineret ”Tinerii între
teorie și practică”!
Nu în ultimul rând, mulțumim și colaboratorului nostru, domnului Dima Vali de la firma VALIDSOFTWARE
Focsani, pentru oportunitatea oferită tinerilor de a învăța din practica într-o firmă de specialitate, dar și pentru timpul și
răbdarea de care a dat dovadă în lucrul cu tinerii.
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